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TUYÊN TRUYỀN 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh! 

Thưa các đ/c Cán bộ, giáo viên, nhân viên! 

Hiện nay dich bệnh COVID-19 đang là nỗi lo của toàn xã hội. 

Như chúng ta đã biết. Mọi người có sức khỏe thì công tác sẽ tốt, trẻ có 

khỏe thì học hành mới tốt, bố mẹ mới yên tâm gửi các cháu đến trường để công 

tác tốt. Vì thế gia đình cùng phối kết hợp tốt với trường Mầm non để chăm sóc 

giáo dục cho trẻ có sức khỏe tốt để trẻ có sức đề kháng tốt để phòng chống mọi 

dịch bệnh, đặc biệt là chúng ta cần tập trung phòng chống tốt dịch bệnh COVID-

19 cho trẻ.  

Muốn phòng chống dịch COVID - 19 cho trẻ trong trường Mầm non, Cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc cha mẹ học sinh (Phụ huynh) cần  có nhận 

thức về dịch bệnh và thực hiện một số biện pháp sau: 

1. Nhận biết đúng các triệu chứng điển hình của virus Corona 

(COVID-19): 

- Đau nhức đầu, khó chịu 

- Sốt cao (trên 38 độ) 

- Ho hoặc đau họng 

- Chảy nước mũi 

- Khó thở 

- Đau mỏi cơ 

Nếu có các triệu chứng như trên, bạn cần thông báo cho các cơ sở y tế tại 

địa phương và làm theo hướng dẫn. 

2. Nhận biết đún cách phòng ngừa chung: 

- Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. 

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ 

sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, bạn cần chia sẻ 

thông tin về lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. 



- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên chạm tay vào mắt, mũi, 

miệng. Hạn chế tiếp xúc với những người bị ho, sốt. 

- Che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ 

khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng, rồi rửa tay. 

- Báo ngay cho các nhân viên hàng không, ô tô, đường sắt nếu xuất hiện 

dấu hiệu ốm khi di chuyển, du lịch. Đến cơ sở y tế cáng sớm càng tốt. 

- Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín. 

- Ở nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi. Không nên tiếp xúc gần với 

động vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên 

đeo khẩu trang. 

- Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín miệng khi đang sử 

dụng. 

- Đối với các loại khẩu trang dùng 1 lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau 

khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch. 

3. Biết cách đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng virus Corona 

(COVID-19): 

- Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. 

- Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt màu xanh có tính 

chống nước. 

- Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra 

thấm vào khẩu trang. 

- Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang tuyệt đối 

không sờ tay vào, vì động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút 

và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những 

người xung quanh. 

- Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy 

tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác cho 

bàn tay. 

- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào 

thùng rác an toàn. 

- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang. 

3. Muốn phòng chống dịch COVID - 19 cho trẻ trong trường Mầm non 

cần thực hiện một số biện pháp sau: 



3.1. Trách nhiệm của phụ huynh đối với việc phòng chống dịch bệnh 

COVID – 19 cho trẻ khi trẻ đến trường học trở lại: 

Cha mẹ nên rèn và dạy cho trẻ 1 số kỹ năng để phòng bệnh đó là: 

- Cho trẻ rửa tay thường xuyên với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch 

sẽ trước khi đến trường. Cha mẹ hãy giúp trẻ thói quen rửa tay khi nghỉ tránh 

dịch ở nhà. Nếu như trước kia ở lớp trẻ thường rửa tay vào các thời điểm như 

trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi đồ chơi và sau mỗi hoạt động học 

thì thời gian này cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên hơn nữa. 

 - Cho trẻ đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra đường. Việc đeo khẩu trang ở 

trẻ nhỏ rất khó đa số trẻ cảm thấy vướng víu do đó cha mẹ cần phải nhẹ nhàng 

nói chuyện hướng dẫn các con cách làm , đối với trẻ lớn hơn thì cha mẹ hãy nói 

ngắn gọn về tác dụng của việc đeo khẩu trang. 

- Cho trẻ ăn uống đầy đủ chất trước khi đến trường và thường xuyên theo 

dõi sức khỏe của trẻ:  Đó chính là chế độ dinh dưỡng của trẻ. Việc đảm bảo chế 

độ ăn uống hợp lý rất quan trọng bổ xung dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ giúp trẻ 

nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật. ngoài ăn đa dạng các loại rau củ, trái 

cây cần cung cấp đủ nước cho trẻ chứ không chỉ lúc khát với cho trẻ uống mà 

các bậc phụ huynh hãy cho trẻ uống nước ấm thường xuyên để họng trẻ không 

bị khô. 

Trước khi cho trẻ đến trường (Đi học) phụ huynh phải đo thân nhiệt và 

kiểm tra sức khỏe cho trẻ: Là 1 việc cực kỳ quan trọng nhằm tránh lây nhiễm 

trong cộng đồng. nếu trẻ có biểu hiện nhiễm khuẩn đường hô hấp như ho, sốt, 

chảy nước mũi, thì cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất đẻ được 

các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời. 

3.2. Trách nhiệm của nhà trường và cô giáo đối với việc phòng chống 

dịch bệnh COVID – 19 cho trẻ khi trẻ đến trường học trở lại: 

- Nhà trường thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khẩn toàn 

trường, mua đầy đủ trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 

(Như máy đo thân nhiệt, nước sát khẩu khô, xà phòng lai boi, xà phòng khử 

khẩu nước, nước diệt khuẩn toelet) Và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón trẻ 

quay trở lại học. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, 

chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường 

học; giao nhiêṃ vu ̣cho giáo viên thường xuyên theo dõi , giám sát và tuyên 

truyền phụ huynh hoc̣ sinh thưc̣ hiêṇ đúng quy trình phòng , chống dic̣h bêṇh 

đươc̣ Bô ̣Y tế hướng dâñ . Điều chỉnh kế hoạch năm học và kế hoạch giáo dục 



phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường , bảo đảm thực hiện chương trình 

giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh; trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt , các nhà trường không tổ 

chức các hoaṭ đôṇg tâp̣ trung đông  học sinh; tổ chức thể dục buổi sáng và các 

hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học và. 

- Giáo viên cần tìm hiểu về bản chất một số loại dịch bệnh. Vì có hiểu biết 

về dịch bệnh mới đưa ra được phương pháp phù hợp, tối ưu. Để làm tốt việc này 

nhà trường đã mời cán bộ y tế bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe và 

phòng chống dịch bệnh cho trẻ, đặc biệt là khi thời tiết giao mùa. Bên cạnh đó 

các đồng chí cần phải tự tìm hiểu về các dịch bệnh qua sách báo, ti vi, mạng 

Internet,... 

- Cần thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong 

và ngoài lớp, vệ sinh đồ dùng cá nhân của trẻ ở lớp theo lịch để phòng chống 

dịch bệnh cho trẻ. Đặc biệt toàn bộ GV-CNV nhà trường phải thường xuyên 

thực hiện lau sàn, bàn ghế, tay nắm cửa… và các nơi thường có tay tiếp xúc. Các 

dụng cụ dạy học và đồ chơi của trẻ, phòng học cũng được vệ sinh bằng các chất 

tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên cần tăng cường tuyên truyền các cách phòng 

tránh dịch cho đồng nghiệp, phụ huynh, người thân để chung tay phòng chống 

dịch . 

 

- Trước khi học sinh vào lớp nhà trường phải kiểm tra thân nhiêṭ cho trẻ . 

Chỉ nhận trẻ có sức khỏe bình thường, nếu trẻ có biểu hiện sốt, ốm không nhận 

mà vận động phụ huynh cho trẻ đi khám y tế và kịp thời điều trị cho trẻ. Đo thân 

nhiệt, kiểm tra sức khỏe xong cho trẻ vào lớp, cô giáo hướng dẫn trẻ đi rửa tay 

sạch bằng xà phòng 

- Khi học tập ở trường, cô giáo  hướng dâñ (tổ chức cho hoc̣ sinh thưc̣ hành 

theo từng l ớp học), theo dõi và thường xuyên nhắc nhở hoc̣ sinh thưc̣ hiêṇ các 

biêṇ pháp phòng, chống dic̣h bêṇh theo khuyến cáo của Bô ̣Y tế . Thường xuyên 

rửa tay trước khi vào lớp , khi tay bẩn, sau khi hắt hơi, trước khi ăn, sau khi đi vê ̣

sinh. Thường xuyên theo dõi trẻ để phát hiêṇ kip̣ thời và báo cho gia đình khi 

cảm thấy sức khỏe của trẻ không bình thường , kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà 

trường để có biêṇ pháp xử lý. 



- Kết thúc mỗi buổi học , duy trì thưc̣ hiêṇ vê ̣sinh , tẩy trùng trường , lớp 

theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng 

cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

 Vậy nhà trường kính mong các bậc cha mẹ học sinh luôn phối kết hợp tốt 

cùng với nhà trường để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 cho trẻ trong trường Mầm non. Quyết tâm cùng nhà trường đảm bảo tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong nhà 

trường. 

                                                   Nam Hùng, ngày 29 tháng 04 năm 2020 

           Hiệu trưởng 

 

 

            Nguyễn Thị Thúy 

 


